
Άσκηση 1η 

Αν η εξίσωση  είναι αόριστη, τότε: 

α) Να δειχθεί ότι η εξίσωση  είναι αδύνατη 

β) Να λυθεί η ανίσωση  
γ) Αν ισχύει ότι  να βρεθεί ο αριθμός Α 
 
Άσκηση 2η 

Αν η εξίσωση  έχει λύση μεγαλύτερη του  και η 

ανίσωση  ισχύει για κάθε τιμή του  ,να βρεθεί ο ακέραιος  
 
Άσκηση 3η 
Έστω ένας διψήφιος αριθμός. Αν αντιστρέψουμε τα ψηφία και τους προσθέσουμε ή 
τους αφαιρέσουμε τότε οι αριθμοί που προκύπτουν είναι τέλεια τετράγωνα. Ποιος είναι ο διψήφιος αυτός 
αριθμός; 
 
Άσκηση 4η 
Να βρεθεί ο τριψήφιος αριθμός που τα ψηφία του είναι ανάλογα των αριθμών 1, 2, 3 κατά σειρά και 
διαιρείται από το 9. 
 
Άσκηση 5η 
Να βρεθεί ο τριψήφιος αριθμός αν ξέρουμε ότι είναι τέλειο τετράγωνο και ότι αν αλλάξουμε το 1ο με το 3ο 
ψηφίο, η διαφορά τους γίνεται μέγιστη. 
 
Άσκηση 6η 
Έστω ένας τριψήφιος αριθμός με διαφορετικά ψηφία. Αν αντιστρέψουμε τα 2 πρώτα ψηφία τότε να δειχθεί 
ότι δεν μπορεί ο ένας να είναι πολλαπλάσιο του άλλου. 
 

Άσκηση 7η 
 
Δίνεται τραπέζιο  με  και .Να βρεθεί 
η πλευρά  αν αυτή είναι ακέραιος αριθμός και το εμβαδό 
του τραπεζίου είναι μεγαλύτερο από 10 και μικρότερο από 12 
 
 
Άσκηση 8η 

Έστω η οξείας γωνία α για την οποία ισχύει ότι  και x ακέραιος αριθμός .Να 
βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας  
 

Άσκηση 9η 
Δίνεται το τραπέζιο  με  και ΑΒ=
.Αν  να δειχθεί ότι το τρίγωνο  είναι 
ορθογώνιο 
 



 
Άσκηση 10η 
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο  με  και 
.Αν .Να βρεθεί το  
 
 
 
 
 
 
 
 
Άσκηση 11η 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο  με  και .Αν  είναι 
ύψος ,να βρεθεί η περίμετρος του  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άσκηση 12η 
Δίνεται το τραπέζιο  με  και .Αν 
η περίμετρος του  ειναι 22 να βρεθεί  
α) Tο εμβαδό του τραπεζίου 
β) Να δειχθεί ότι η  είναι διχοτόμος της γωνίας  
 
 
 
 

Άσκηση 13η 
Να βρεθεί ο τριψήφιος αριθμός  για του οποίου τα ψηφία ισχύει  και ότι είναι 
διαφορετικά μεταξύ τους 
 
Άσκηση 14η 

Δίνεται η σχέση  όπου χ ακέραιος αριθμός. Να βρεθούν τα  
 
Άσκηση 15η 
Στο διπλανό σχήμα να βρεθεί ο ακέραιος  
 
 
 
 
 



Άσκηση 16 
Οι ακέραιες διαστάσεις ενός ορθογωνίου είναι  και .Αν το εμβαδό του είναι 12 και η διαγώνιος 
του ορθογωνίου η μικρότερη δυνατή τότε να βρεθούν τα  
 
Άσκηση 17η 

Για πια ακέραια τιμή του  το κλάσμα  παίρνει θετικές τιμές; 
 

Άσκηση 18η 
Δίνεται το 
τραπέζιο  με  ,  και 

.Αν η  είναι διχοτόμος της 
γωνίας  να δειχθεί ότι  
 
 

 
Άσκηση 19η 

Δίνεται η σχέση .Να βρεθούν τα  
 
Άσκηση 20η 
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ( ) και η εξίσωση  είναι αόριστη. Να 
βρεθεί το μήκος της διαμέσου που αντιστοιχεί στην πλευρά  και η υποτείνουσα του  
 
Άσκηση 21η 

 
Στο παραπάνω σχήμα η περίμετρος του  είναι 12.Να βρεθεί η περίμετρος του  
 
Άσκηση 22η 

Να δειχθει οτι η ανίσωση  δεν μπορεί να είναι αόριστη 
 
Άσκηση 23η 
Αν η ανίσωση  είναι αόριστη και το  είναι λύση της 
ανισότητας ,να βρεθεί η ακέραια τιμή του  
 
Άσκηση 24η 

Αν η παράσταση  είναι μεγαλύτερη από το 2 και μικρότερη του 4 να βρεθούν οι 
ακέραιοι  



Άσκηση 25η 

 
Στο παραπάνω σχήμα το  είναι το μέσο της  να βρεθεί η πλευρά  
 
Άσκηση 26η 
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο  με εμβαδό  και .Να βρεθεί η περίμετρος του 
τριγώνου  
 
Άσκηση 27η 
Αν για έναν τριψήφιο ισχύει  να βρεθούν οι α,β,γ 
 
Άσκηση 28η 

 
Στο παραπάνω σχήμα να βρεθεί η γωνιά  
 
Άσκηση 29η 

 
Δίνεται ο ρόμβος  με .Αν το εμβαδό του  είναι  να βρεθεί το  



Άσκηση 30η 

 
Σε ένα ορθογώνιο  δίνεται σημείο  ώστε .Να βρεθεί το  
 
Άσκηση 31η 
Να βρεθεί ο τριψήφιος αριθμός  που διαιρείται με το  και που αν αυξηθεί κατά  ισούται με 
τον  
 
Άσκηση 32 
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ότι .Να βρεθεί η  

 
Άσκηση 33η 
Στο παρακάτω σχήμα το  είναι το μέσο της .Να βρεθεί το τμήμα  

 
 
 



Άσκηση 34η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί η πλευρά  

 
 
Άσκηση 35η 
Στο παρακάτω σχήμα το Ε είναι μέσο του ΒΓ,να δειχθεί ότι  

 
Άσκηση 36η 
Να βρεθούν τα α,β,γ αν ισχύει ότι  
 
Άσκηση 37η 
Να βρεθεί ο πρώτος αριθμός α ώστε να ισχύει  
 
Άσκηση 38η 
Στο παρακάτω σχήμα η εφαπτομένη πλευρά των δυο κύκλων είναι  και η ακτίνα του μεγάλου 
κύκλου είναι κατά 5 μεγαλύτερη από αυτή του μικρού. Να βρεθούν οι ακτίνες των κύκλων 

 
 



Άσκηση 39η 
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ότι  και .Να βρεθεί η πλευρά  

 
 
Άσκηση 40η 
Δίνεται ρόμβος του οποίου οι αποστάσεις τον παραλλήλων είναι 4.Αν το εμβαδό του είναι 20 να βρεθεί η 
μεγάλη και η μικρή διαγώνιος του 
 
Άσκηση 41η 
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ότι το Ε είναι μέσο που .Να βρεθεί το μήκος του  

 
Άσκηση 42 
Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο  με  και .Αν  και  τότε να 
βρεθεί το μήκος του  

 
 
Άσκηση 43η 
Δίνεται τρίγωνο  και σημείο Δ στην πλευρά  τέτοιο ώστε 
.Αν  να δειχθεί ότι το τρίγωνο  είναι ορθογώνιο 
 
Άσκηση 44η 
Δίνεται τρίγωνο  με  και σημείο Δ στην πλευρά  τέτοιο ώστε ,
.Αν  και να δειχθεί ότι το τρίγωνο  είναι ορθογώνιο 



Άσκηση 45η 

Δίνεται τρίγωνο  με  και .Αν  και να δειχθεί ότι το τρίγωνο  είναι 
ορθογώνιο 
 
Άσκηση 46η 
Δίνεται τρίγωνο  με ύψος .Αν η πλευρά  είναι ακέραιος αριθμός μικρότερος από 33 και 

μεγαλύτερος από 17 και ισχύει ότι  είναι αντίστροφοι αριθμοί να βρεθεί η περίμετρος του 
τριγώνου  
 
Άσκηση 47η 

Δίνεται τρίγωνο  με  και .Αν  να δειχθεί ότι το τρίγωνο  είναι 
ορθογώνιο 
 
Άσκηση 48η 
Δίνεται τρίγωνο  με  και .Αν Δ σημείο της  ώστε  και  να 
βρεθεί η γωνία  

 
 
Άσκηση 49η 
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο  με .Αν I είναι σημείο τομής των 
διχοτόμων των γωνιών Β,Γ και  να βρεθεί το  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Άσκηση 50η 
Δίνεται τρίγωνο  με , .Αν  και  να βρεθεί το  
 
Άσκηση 51η 
Δίνεται παραλληλόγραμμο με περίμετρο  με πλευρές ανάλογες προς τους αριθμούς 3 και 5, αντίστοιχα. 
Αν η διαγώνιος είναι , να βρεθεί το εμβαδό του παραλληλογράμμου. 
 



Άσκηση 52η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί η γωνία  

 
Άσκηση 53η 
Στο παρακάτω σχήμα το  είναι ισοσκελές με βάση την . Να βρεθεί το μήκος της  

 
Άσκηση 54η 
Στο παρακάτω τραπέζιο να βρεθεί η γωνία Θ 

 
 
Άσκηση 55η 
Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο .Αν  και  να βρεθεί το  και το εμβαδό 
του  

 



Άσκηση 56η 

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο  και  .Αν η 
γωνία  είναι ορθή, να βρεθεί το μήκος της  

 
Άσκηση 57η 
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ότι  και .Αν το τρίγωνο  είναι ισοσκελές με 
βάση ΒΓ,να βρεθεί το εμβαδό του 

 
 
Άσκηση 58η 
α) Να βρεθούν οι οξείες γωνίες χ,ω αν ισχύουν  

 
 

β) Να βρεθεί η περίμετρος του παρακάτω σχήματος 

 



Άσκηση 59η 
Δίνεται το σημείο  με α ακέραιος αριθμός .Να βρεθούν: 
α) Το σημείο  
β) Το μήκος του τμήματος  
γ) Να βρεθεί η συνάρτηση που η γραφική παράσταση της να διέρχεται από το σημείο  
 
Άσκηση 60η 
Δίνεται η ευθεία που διέρχεται από το σημείο  και είναι παράλληλη με την .Να βρεθεί η 
ελάχιστη απόσταση της ευθείας από το κέντρο των αξόνων 
 
Άσκηση 61η 
Δίνεται η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία  και .Να βρεθεί 
α) Το μήκος του  
β) Η ευθεία  
γ) Η ευθεία που είναι παράλληλη στην  και που διέρχεται από την αρχή των αξόνων 
 
Άσκηση 62η 
Δίνεται το σημείο  με άθροισμα τετμημένων και τεταγμένων ίσο με .Αν από το σημείο 
Α διέρχεται η γραφική παράσταση της  να βρεθούν τα  
 
Άσκηση 63η 
Δίνεται η ευθεία  που διέρχεται από το σημείο . 
α) Να βρεθεί το  
β) Να βρεθούν τα σημεία τομής της ευθείας με τον  και  
γ) Να βρεθεί η ελαχίστη απόσταση της ευθείας από την αρχή των αξόνων 
 
Άσκηση 64η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί το εμβαδό του τετραπλεύρου  

 
Άσκηση 65η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί το εμβαδό του τετραπλεύρου  

 



Άσκηση 66η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί το εμβαδό του ορθογωνίου  

 
Άσκηση 67η 
Στο παρακάτω σχήμα .Να βρεθεί το εμβαδό του κανονικού οκταγώνου  

 
Άσκηση 68η 
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ότι  και .Να βρεθεί το εμβαδό του τετραγώνου  

 
 
 
 
 



Άσκηση 69η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί το μήκος της πλευράς  αν  

 
Άσκηση 70η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί το εμβαδό του  

 
Άσκηση 71η 

Στο διπλανό σχήμα είναι  και 
.Να βρεθούν 
α) Το  
β) Το  
γ) Το  
δ) Το  

 
 
Άσκηση 72η 

α) Στο διπλανό σχήμα να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των 
γωνιών  
β) Να υπολογιστεί η τιμή της 
παράστασης  

γ) Να δείξετε ότι  
 
 



Άσκηση 73η 
Στο διπλανό σχήμα δίνεται 
ότι  η  κ
αι η .Να βρεθούν: 
α) Το εμβαδό του  
β) Το εμβαδό του   
γ) Η πλευρά  
 
 
 
 

Άσκηση 74η 
α) Έστω οι παραστάσεις Α=  και Β=  αν η παράσταση  είναι θετική και η 
παράσταση  είναι μικρότερη του  τότε να βρεθεί ο ακέραιος  
β) Είναι το  λύση της ανίσωση ; 
 
Άσκηση 75η 
Στο παρακάτω τετράπλευρο  η  και .Αν  είναι το μέσο της  να 
βρεθεί το μήκος της  

 
Άσκηση 76η 
Να δειχθεί ότι το τρίγωνο  είναι ορθογώνιο στο  

 



 
Άσκηση 77η 
Στο παρακάτω σχήμα το  είναι το μέσο της .Να βρεθεί το  

 
Άσκηση 78η 
Αν στο παρακάτω σχήμα το  είναι το μέσο του  να δειχθεί οτι  ορθογώνιο ισοσκελές 

 
 
Άσκηση 79η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί το εμβαδό του κύκλου 

 
 
Άσκηση 80η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί το μήκος της βάσης  

 



Άσκηση 81η 
Στο παρακάτω σχήμα η  είναι διάμεσος του  και  να δειχθεί ότι το  είναι ορθογώνιο 

 
Άσκηση 82η 
Δίνεται τραπέζιο με  και .Αν οι βάσεις του τραπεζίου είναι ακέραιοι αριθμοί 

και  να βρεθεί η  
 
Άσκηση 83η 
Αν ένα τρίγωνο έχει πλευρές με μήκη  και η περίμετρος του είναι 144 να δειχθεί ότι είναι 
ορθογώνιο 
 
Άσκηση 84η 
Αν ένα τρίγωνο έχει πλευρές με μήκη  και η περίμετρος του είναι 208 να δειχθεί ότι είναι 
ορθογώνιο 
 
Άσκηση 85η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί το ύψος και το εμβαδό του  

 
 
Άσκηση 86η  
α) Να λυθεί η εξίσωση 

 
β) Αν η εξίσωση και οι ανισώσεις  

 έχουν κοινές λύσεις να βρεθεί το  
γ) Η ευθεία  με  σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο  με .Να βρεθεί το  
δ) Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση του κέντρου  από την ευθεία  με  

ε) Να δειχθεί ότι   
 



Άσκηση 87η  
Δίνεται ένα τρίγωνο  και  είναι ύψος. Αν ,  , ,

 με  οι ελάχιστοι δυνατοί ακέραιοι , να βρεθεί η γωνία  
 
Άσκηση 88η 

Στο παρακάτω σχήμα η  και .Αν το  είναι ισοσκελές να βρεθεί το μήκος 
της  
Συνημμένα 

 
 
Άσκηση 89η 
Στο παρακάτω σχήμα το  είναι μέσο της  να βρεθεί η  

 
Άσκηση 90η 

Δίνεται τρίγωνο  με πλευρές διαδοχικούς άρτιους ακεραίους αριθμούς .Αν  να 
δειχθεί ότι το  είναι ορθογώνιο τρίγωνο 
 
Άσκηση 91η 
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ότι η ακτίνα του κύκλου είναι  να βρεθεί το  

 



Άσκηση 92η 
Βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου  που ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες.  και , 
όπου  είναι το μέσο του . Το ύψος από  δεν τέμνει την , αλλά την προέκταση της , και αυτό 
το ύψος έχει μήκος  
 
Άσκηση 93η  

α) Να λυθεί η εξίσωση  

β) Δίνεται η σχέση .Αν η ελάχιστη τιμή του  είναι  να βρεθεί το  
γ) Να βρεθεί το πλήθος των ψηφίων του αριθμού  
 
Άσκηση 94η 

Δίνεται τετράπλευρο  με  ,  και η  ειναι τα  της .Αν  να βρεθεί 
η  
 
Άσκηση 95η 

Στο παρακάτω τετράπλευρο δίνεται ότι  να βρεθεί η  
Συνημμένα 

 
Άσκηση 96η 
Στο παρακάτω τετράπλευρο δίνεται ότι .Να βρεθεί το εμβαδό του 

 



Άσκηση 97η 
Δίνεται τρίγωνο  και σημείο  της βάσης .Αν  και .Να βρεθεί 
το μήκος της  
 
Άσκηση 98η 
Στο παρακάτω σχήμα η ,  και  .Να βρεθεί το εμβαδό του σκιασμένου 
χωρίου 

 
Άσκηση 99η 
Στο παρακάτω σχήμα να βρεθεί η γωνία  

 
Άσκηση 100η 
Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο  είναι ισοσκελές με βάση .Να βρεθεί το εμβαδο του  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


